
         ทุเรียนหมอนทอง 
   
 

ชื่อ         ทุเรียนหมอนทอง 
ชื่ออ่ืนๆ       - 
ชื่อสามัญ :   - 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Durio  zibthinus  Murray 
ชื่อพ้อง - 
ชื่อวงศ ์ Bombacaceae Malvaceae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
            เป็นทุเรียนสายพันธุ์หนึ่ง เป็นที่นิยมรับประทานกันมาก 
เป็นไม้ยืนต้น ผลเป็นผลเดี่ยว ผลมีขนาดใหญ่ มีก้านขั้วแข็ง ผลมี
ลักษณะทรงกลม ยาวรี ผิวเปลือกหนาแข็ง มีหนามแหลมยาว ผล
อ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีน้้าตาลปนเขียว มีเนื้อสีเหลืองอ่อน แยกอยู่เป็นพู มีเมล็ดสีน้้าตาล อยู่ข้างในเนื้อ ส่วนมากจะมีเม ล็ด
น้อยและลีบ เนื้อหนาค่อนข้างแห้ง มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เป็นที่นิยมปลูกมากในประเทศไทย 
ล าต้น เป็นไม้ยืนต้น มีทรงพุ่มสูงโปร่ง ล้าต้นมีลักษณะกลม เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเปลือกแข็งขรุขระจะลอกหลุดออกมีสีเทา 
ราก เป็นระบบรากแก้ว แทงลงลึกในดิน มีลักษณะกลม มีรากแขนงรากฝอยเล็กๆ มีสีน้้าตาล ลึกในดิน 
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ผิวใบเรียบลื่น ใบด้านบนมีสีเขียว มีนวล 
ดอก ออกดอกเป็นช่อ มีลักษณะรูปทรงระฆัง กลีบดอกมีสีขาว มีกลิ่นหอม มีก้านดอกยาว ดอกจะออกบนล้าต้นและบนกิ่ง 
ผล เป็นผลเดี่ยว ผลมีขนาดใหญ่ มีก้านขั้วแข็ง ผลมีลักษณะทรงกลม ยาวรี ผิวเปลือกหนาแข็ง มีหนามแหลมยาว ผลอ่อนมีสี
เขียว ผลสุกมีสีน้้าตาลปนเขียว มีเนื้อสีเหลืองอ่อน แยกอยู่เป็นพู มีเมล็ดสีน้้าตาล อยู่ข้างในเนื้อ ส่วนมากจะมีเมล็ดน้อยและ
ลีบ เนื้อหนาค่อนข้างแห้ง มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 
เมล็ด ส่วนมากจะมีเมล็ดน้อยและลีบ เมล็ดมีลักษณะทรงรีแข็ง อยู่ข้างในเนื้อ เปลือกเมล็ดมีสีน้้าตาลอ่อน มีผิวเรียบลื่น ข้าง
ในเปลือกเมล็ดมีสีขาว 
ประโยชน์และสรรพคุณทุเรียนหมอนทอง 
มีวิตามินเอ มีวิตามินซี มีธาตุแคลเซียม มีฟอสฟอรัส มีวิตามินบี2 มีวิตามินบี3 มีวิตามินบี1 มีวิตามินบี5 มีวิตามินบี6 มีวิตามิน
บี9 มีโปรตีน มีธาตุเหล็ก มีธาตุแมกนีเซียม มีคาร์โบไฮเดรต มีเส้นใย มีโพแทสเซียม มีพลังงาน มีโซเดียม มีสังกะสี มีไขมัน มี
แมงกานีส มีกรดอมิโน มีซัลเฟอร์ 
แก้ฝี ช่วยท้าให้ฝีแห้ง ช่วยท้าให้หนองแห้ง ช่วยรักษาแผลพุพอง ช่วยสมานแผล ช่วยรักษาโรคผิวหนัง ช่วยขับพยาธิ ช่วยบ้ารุง
กระดูก ช่วยบ้ารุงฟัน มีภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยรักษาโรคมะเร็ง ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยลด
ไขมันอุดตันในเลือด ช่วยระบบขับถ่าย แก้ดีซ่าน แก้ไข้ แก้ซาง ช่วยรักษาโรคคางทูม ช่วยรักษาโรคบวมน้้า ใช้ไล่ยุง ใช้ไล่แมลง
ต่างๆ แก้น้้าเหลืองเสีย แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย 

                   
 
 

 เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 



 

                 เต่าร้าง 

 
 

ชือ่           เต่าร้าง 
ชื่ออ่ืนๆ      เขื่องหมู่ (ภาคเหนือ), เต่าร้ังมีหน่อ (ภาคกลาง),  
มะเด็ง (ยะลา), งือเด็ง (มลายู-นราธิวาส), เต่าร้าง, 
เก๊าหม้าย เก๊ามุ่ย เก๊าเขือง (คนเมือง), มีเซเหมาะ (กะเหร่ียง
แดง), เก๊าเขือง (ไทลื้อ), ซึ (ม้ง), จ๊ึก (ปะหล่อง), ตุ๊ดชุก (ขมุ) 
ชื่อสามัญ :   Fishtail Palm, Burmese Fishtail Palm,  
Clustered Fishtail Palm, Common Fishtail Palm,  
Wart Fishtail Palm, Tufted Fishtail Palm 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caryota mitis Lour. 
ชื่อพ้อง Salacia prinoides 
ชื่อวงศ์ (ARECACEAE) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
            ต้นเต่าร้าง จัดเป็นพรรณไม้ประเภทปาล์ม ต้นแตกกอมีความสูงได้ประมาณ 5-10 เมตร และล้าต้นมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-20 เซนติเมตร มักขึ้นเดี่ยว ๆ หรือแตกกอเป็น 2-4 ต้น ล้าต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง มี
ลักษณะเกลี้ยงเป็นสีเขียวถึงสีเทาอมเขียว เป็นปาล์มที่มีอายุสั้น หลังออกดอกเป็นผลแล้วต้นจะค่อย ๆ ตายไป 
ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและแยกกอ เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้้าดี มีเขตการ
กระจายพันธ์ุกว้าง พบได้ตั้งแต่อินเดีย พม่า หมู่เกาะอันดามัน อินโดนีเซีย ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และทางตอนใต้
ของจีน ส่วนในประเทศไทยพบขึ้นกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมักพบขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าเสื่อม
โทรม ริมล้าธาร ตามท่ีลุ่ม และตามแนวหลังป่าชายเลนที่ติดกับป่าบกหรือป่าพรุ 

ใบเต่าร้าง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเรียงเวียนสลับรอบล้าต้น ช่อใบมีลักษณะเป็นรูป
สามเหลี่ยมกว้าง แผ่แบน แตกแขนงออกเป็นช่อใบย่อยข้างละ 7-23 ช่อ ยาวประมาณ 50-100 เซนติเมตร ใบย่อยมี
ลักษณะพับเป็นจีบคล้ายรูปตัววี แผ่นใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหยักเว้า ปลายใบแหลมคล้ายหางปลา โคนใบเป็น
รูปลิ่ม แผ่นใบเป็นสีเขียวเป็นมัน มีขนาดกว้างประมาณ 13 เซนติเมตร และยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ใบย่อยคู่
สุดท้ายมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มักติดกันและมีขนาดใหญ่ ปลายใบหยักไม่สม่้าเสมอ โคนใบเป็นรูปลิ่ม
เยื้อง ส่วนขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบเกลี้ยงทั้งสองด้าน  มีกาบใบโอบรอบล้าต้นยาวประมาณ 0.5-2 เมตร โคนกาบใบมี
ขนสีน้้าตาลแดงปนเทาหรือสีด้า และมีรยางค์สีน้้าตาลขึ้นปกคลุม 

ดอกเต่าร้าง ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ร่วมต้นกัน โดยจะออกดอกเป็นช่อเชิงลดไม่มีก้าน ช่อดอกยาวประมาณ 
60-80 เซนติเมตร ก้านช่อดอกอวบ ห่อหุ้มไปด้วยกาบสีเขียวขนาดใหญ่ ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายยอด ต่อมาจะ
ออกตามซอกใบ แล้วไล่ลงมาถึงโคนต้น ช่อดอกมีลักษณะย่อยห้อยลงมา ออกดอกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ดอก เรียงเวียน
สลับกับแกนช่อดอกย่อย โดยดอกเพศผู้จะเป็นสีเขียวอ่อนไม่มีก้าน ดอกมีลักษณะตูมเป็นรูปทรงขอบขนาน เมื่อดอก

https://medthai.com/tag/ARECACEAE/


บานจะเป็นสีเหลืองนวล กลีบดอกแข็งมี 3 กลีบ ลักษณะเป็นรูปขอบขนาน ปลายแหลมโค้ง ส่วนดอกเพศเมียจะเป็นสี
เขียวอ่อน มีกลีบดอก 3 กลีบ ที่โคนกลีบเชื่อมติดกัน ดอกท่ีบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร 

ผลเต่าร้าง ผลเป็นสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นพวง ๆ ลักษณะเป็นรูปทรงกลมหรือ
กลมแป้น มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร เนื้อผลชุ่มไปด้วยน้้าเลี้ยง ซึ่งเป็นพิษและท้าให้ระคายเคือง ผลเมื่อสุกแล้ว
จะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีแดงเข้มถึงสีม่วงคล้้าหรือด้า ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด 

สรรพคุณของเต่าร้าง 

 ชาวเขาเผ่าเย้าจะใช้รากเต่าร้างแดงน้ามาต้มกับน้้าดื่มเป็นยาบ้ารุงก้าลัง ช่วยท้าให้ร่างกายแข็งแรง (ราก) 
 หัวอ่อน ๆ ใช้กินเป็นยาแก้ไข้จับสั่น บ้ารุงตับและปอด (หัว) 
 หัวอ่อนมีสรรพคุณช่วยท้าให้รู้สึกอบอุ่นมากขึ้น จึงนิยมน้าไปรับประทานในช่วงที่เป็นไข้หนาว เพ่ือช่วยเพ่ิม

ความอบอุ่นและช่วยให้หายจากอาการดังกล่าวได้ไวขึ้น (หัว) 
 หัวและรากเต่าร้างแดงมีรสหวานเย็นขม มีสรรพคุณเป็นยาแก้ตับทรุด ช่วยดับพิษที่ตับ ปอด และหัวใจพิการ

ได้ดี (หัวและราก) (บางข้อมูลระบุด้วยว่า รากและหัวมีสรรพคุณเป็นยาแก้กาฬขึ้นปอด แก้หัวใจพิการ       
แก้ม้ามพิการ และอาการช้้าใน) 

 หัวมีสรรพคุณเป็นยาบ้ารุงตับ แก้กาฬขึ้นที่ตับ แก้ช้้าใน และช่วยบ้ารุงหัวใจ (หัว) 
 ผลแก่ใช้ต้าพอกแผล ช่วยในการสมานแผล ท้าให้แผลแห้งและตกสะเก็ดไวยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยป้องกัน

บาดทะยักอีกด้วยเช่นกัน หรือถ้าเป็นหิดก็ให้ใช้ผลที่ฝานแล้วมาทาแก้หิด กลาก เกลื้อน ส่วนอีกวิธีจะผลใช้
ผสมกับน้้ามะพร้าว ห่ันลูกทาแก้หิด (ผล) 

 
 
 
     เรียบเรียงข้อมูล โดย : 

                     สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 



 

                             จันผา 
 

 

ชื่อ           จันผา 
ชื่ออ่ืนๆ      จันทน์ผา (ภาคเหนือ) จันทน์แดง  
(ภาคกลาง, สุราษฎร์ธานี) ลักกะจันทน์ ลักจ่ัน (ภาคกลาง) 
ชื่อสามัญ :   Dracaena loureiri Gagnep. 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cocbinchinensis (Lour.) S.C. Chen 
ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
จันผาจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางหรือไม้ต้นขนาดเล็กที่ไม่ผลัดใบ โดยมีความสูงประมาณ 1.5-4 เมตร แต่หากโตเต็มที่
อาจจะมีความสูงถึง 17 เมตรเลยทีเดียว เมื่อต้นจันผาเจริญเติบโตขึ้นจะแผ่กว้าง ล้าต้นตั้งตรง เปลือกมีลักษณะเป็นสี
น้้าตาลหรือสีน้้าตาลอมสีเทาเล็กน้อย ไม่มีกิ่งก้าน ส่วนใบจะออกท่ีบริเวณปลายของล้าต้น ล้าต้นด้านในเป็นสียาว เมื่อ
ต้นมีอายุมากขึ้น แก่นจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง ท้าให้หลายๆ คนเรียกว่า “ต้นจันทน์แดง” นั่นเอง จันผาเป็น
ต้นไม้ที่มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในประเทศไทยของเรา สามารถขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะกล้าจากเมล็ดหรือการแยกกอ ใน
ขณะเดียวกันจันผาเป็นต้นไม้ที่ชอบดินหินหรือดินปนทรายที่สามารถระบายน้้าหรือระบายอากาศได้ดี เนื่องจากต้นจัน
ผาเป็นต้นที่ชอบแสงแดด จึงมักพบอยู่บนภูเขาหินสูงๆ ที่มีแสงแดดจัด 

ใบ ลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันแบบถี่ๆ ที่บริเวณปลายกิ่งหรือปลายล้าต้น ส่วนใบนั้นจะเป็นรูปร่างยาวรี 
ขอบขนานหรือคล้ายกับหอกแหลมคม โคนใบจะแผ่เป็นกาบหุ้มที่ล้าต้น ส่วนขอบใบจะมีขนาดความกว้างประมาณ 4-
5 เซนติเมตร และยาวโดยประมาณ 45-80 เซนติเมตร เนื้อใบมีความหนา กรอบง่าย ส่วนโคนใบจะติดอยู่กับล้าต้น
หรือโอบหุ้มล้าต้นไว้ จันผาเป็นต้นไม้ท่ีไม่มีก้าน และมักจะทิ้งใบเหลือเพียงยอดเป็นพุ่มเท่านั้น 

ดอก จันผาออกดอกมีลักษณะเป็นพวงตามซอกใบ หรือบริเวณปลายยอด ทิศทางการออกดอกจะโค้งห้อยลง
มาที่พ้ืน โดยแต่ละช่อจะมีดอกสีครีม หรือสีเขียวอมสีเหลือง ดอกของต้นจันผาจะมีกลิ่นหอม ส่วนตรงกลางดอกจะมี
จุดสีแดงสด กลีบดอกมีทั้งหมด 6 กลีบ โดยมีขนาดประมาณ 0.7- 1 เซนติเมตร เกสรตัวผู้จะมีจ้านวน 6 ก้าน และ
ก้านเกสรจะมีความยาวเท่ากับอับเรณู ส้าหรับก้านเกสรตัวเมียจะแยกออกเป็น 3 พู ชั้นกลีบเลี้ยงเป็นหลอดบริเวณ
ปลายกลีบแยกเป็นพูแคบๆ  6 พู ไม่ซ้อนกัน ส้าหรับการออกดอก ต้นจันผาจะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม ในทุกๆ ปี 

ผล จันผาออกผลเป็นช่อ พวงโต ส้าหรับผลจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นพวง โดย
เส้นผ่าศูนย์กลางมีประมาณ 1 เซนติเมตร ผลมีผิวเรียบส่วนผลอ่อนจะมีสีเขียวอมสีน้้าตาลและผลแก่จะมีสีแดงคล้้า 
ภายในผลมีเมล็ดเดียวซึ่งผลของต้นจันผาจะออกในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกๆ ปี 

 
                                                      เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 



 

                  พยุง 
 
 

ชื่อ            พยุง 
ชื่ออ่ืนๆ      ประดู่เสน (ตราด), ขะยูง (อุบลราชธานี), ประดู่ตม 
(จันทบุรี), แดงจีน (ปราจีนบุรี), พะยูงไหม (สระบุรี), ประดู่ลาย  
(ชลบุรี), พยุง พะยูง (ท่ัวไป), กระยง กระยูง (เขมร-สุรินทร์),  
หัวลีเมาะ (จีน) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :   Siamese Rosewood, Thailand Rosewood,  
               Tracwood, Black Wood, Rose Wood 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cochinchinensis Pierre 
ชื่อพ้อง - 
ชื่อวงศ์ (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย
ถั่ว FABOIDEAE (PAPILIONOIDEAE หรือ PAPILIONACEAE) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์                                                                                                                           
               จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้น ๆ มีลักษณะคล้ายกับต้นประดู่ โดยมีความสูง
ของต้นได้ถึง 25 เมตร เมื่อโตเต็มที่ล้าต้นจะมีลักษณะเปลาตรง มีเรือนยอดเป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่ทึบ เปลือกต้น
เรียบเป็นสีเทา และล่อนเป็นแผ่นบาง ๆ ส่วนเปลือกด้านในเป็นสีน้้าตาลแกมสีเหลือง เนื้อไม้เป็นสีแดงอมม่วงถึงแดง
เลือดหมูแก่ เนื้อละเอียด มีความแข็งแรงทนทาน มีแก่นหอมร้อนและมีรสขมฝาดเล็กน้อย การขยายพันธ์ุที่นิยมท้ากัน
ก็คือ การน้าเมล็ดมาเพาะให้เป็นต้นกล้า ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและนิยมกันมาก ส้าหรับวิธีการขยายพันธ์ุโดยวิธีอ่ืน ๆ ก็
สามารถท้าได้โดยการน้าเหง้ามาปักช้า สามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิด ทนแล้งได้ดี ต้นพะยูงเป็นพันธ์ุไม้ที่มีถิ่นก้าเนิด ใน
ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบขึ้นกระจัดกระจายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่า
ดิบแล้ง ป่าราบ ป่าโปร่ง และขึ้นประปรายทั่วไปทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพ้ืนที่ที่สูงจาก
ระดับน้้าทะเลประมาณ 100-300 เมตร 

ใบเป็นใบประกอบ ออกเป็นช่อแบบขนนกปลายคี่ ช่อติดเรียงสลับกัน ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบ
และช่อจะใบย่อยมีลักษณะเป็นรูปรีแกมรูปไข่ ติดเรียงสลับประมาณ 7-9 ใบ ปลายสุดของช่อใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะ
ของใบเป็นรูปไข่แกมรูปขอบขนาน รูปไข่ หรือรูปใบหอก ปลายใบแหลมยื่นเล็กน้อย โคนใบมนกว้าง แล้วค่อย ๆ เรียว
สอบแหลมไปทางปลายใบ ส่วนขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 4-7 เซนติเมตร ใบมีลักษณะเหนียวคล้ายกับแผ่นหนังบาง ๆ หลังใบเป็นมันสีเขียวเข้มกว่าด้านท้องใบ โดย
ท้องใบเป็นสีเขียวนวล ใบเกลี้ยงไม่มีขนทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบมีประมาณ 6-8 คู่ พอสังเกตเห็นได้ทั้งสองด้าน ก้าน
ใบย่อยยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ส่วนแกนกลางใบประกอบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

ดอกออกรวมกันเป็นช่อแยกแขนง ตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบใกล้กับปลายยอด ช่อดอกตั้งขึ้น ยาวประมาณ 
10-20 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปดอกถั่วสีขาวนวล มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกเมื่อบาน
เต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 5-8 มิลลิเมตร กลีบดอกมี 5 กลีบ ส่วนกลีบฐานดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยตื้น ๆ หรือ
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เป็นรูประฆัง ขอบหยักเป็นแฉกตื้น ๆ 5 แฉก มีขนสั้น กลีบคลุมมีลักษณะคล้ายรูปโล่ กลีบปีกสองกลีบมีลักษณะเป็น
รูปขอบขนาน ส่วนกลีบกระโดงเชื่อมติดกัน มีลักษณะคล้ายรูปพระจันทร์คร่ึงเสี้ยวหรือรูปเรือ ดอกมีเกสรเพศผู้ 10 
อัน อันบนอยู่เป็นอิสระ นอกนั้นจะอยู่ติดกันเป็นกลุ่ม ๆ ส่วนรังไข่มีลักษณะเป็นรูปรี ภายในมีช่องเดียว แต่มีไข่อ่อนอยู่
หลายหน่วย หลอดท่อรังไข่มีหลอดเดียว ยาวยื่นพ้นเกสรเพศผู้ขึ้นมา โดยต้นพะยูงจะออกดอกในช่วงประมาณเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

ผลเป็นฝัก ลักษณะของฝักเป็นรูปขอบขนาน แบนและบอบบาง มีขนาดกว้างประมาณ 1.2 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ผิวฝักเกลี้ยง ตรงกลางมีกระเปาะหุ้มเมล็ด บริเวณที่หุ้มเมล็ดจะมองเห็นเส้นแขนงไม่
ชัดเจน ฝักจะแก่ประมาณ 2 เดือนหลังการออกดอก ซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน เมื่อฝัก
แก่แล้วจะไม่แตกออกเหมือนฝักมะค่าโม่งหรือฝักไม้แดง แต่ฝักจะร่วงหล่นโดยที่เมล็ดยังอยู่ในฝัก 

เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไต สีน้้าตาลเข้ม มีประมาณ 1-4 เมล็ดต่อฝัก ผิวเมล็ดค่อนข้างมัน มีขนาดกว้าง
ประมาณ 4 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร 

 

 
 

                                    
                                                   เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 
 
 
 



 

                  โทะ 
 

 
ชื่อ            โทะ 
ชื่ออ่ืนๆ       พรวดกินลูก (ปราจีนบุรี), ซวด (จันทบุรี), ง้าย ชวด พรวด 

(ตราด), พรวดใหญ่ (ชลบุรี), พรวดผี (ระยอง), โท๊ะ (สงขลา), 
กาทุ (ชุมพร) , ทุ โทะ (ภาคใต้) , กามูติง กามูติงกายู มูติง 
(มลายู), ปุ้ย (เขมร 

ชื่อสามัญ :   Downy myrtle, Hill gooseberry, Rose myrtle 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 
ชื่อพ้อง Cynomyrtus tomentosa (Aiton) Scriv., Myrtus canescens Lour., Myrtus tomentosa Aiton, 
Rhodomyrtus tomentosa var. tomentosa) 
ชื่อวงศ์ (MYRTACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์          

จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ต้น มีความสูงได้ประมาณ 1-4 เมตร ทรงพุ่มมีลักษณะกลม เปลือกต้นลอกเป็น
แผ่นบาง ๆ ตามกิ่งอ่อน ยอดอ่อน แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก ก้านดอก กลีบดอกด้านนอก กลีบเลี้ยงดอก และ
ผลมีขนสั้นหนานุ่มสีเทาขึ้นปกคลุม ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ด มีเขตการกระจายพันธ์ุกว้าง พบได้ตั้งแต่อินเดีย 
ศรีลังกา พม่า จีน ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย ไปจนถึงฟิลิปปินส์และในหมู่เกาะโมลุกกะและเซลีเบส ส่วนใน
ประเทศไทยพบขึ้นทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ โดยมักขึ้นตาม
บริเวณดินทราย ตามป่าโปร่ง ตายชายฝั่งทะเล ป่าชายหาด ชายป่าพรุ และป่าดิบเขา ตั้งแต่ระดับต่้าไปจนถึงระดับ
ความสูงประมาณ 1,300 เมตร แต่จะพบในระดับต่้า ๆ 

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรีถึงรูปขอบขนาน ปลายใบมน ทู่ แหลม 
หรือเป็นติ่งแหลมอ่อน ๆ โคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่มกว้าง ส่วนขอบใบเรียบม้วนลงเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 
3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ส่วนด้านล่างมีขนสีขาว
เป็นปุย มีเส้นใบ 3 เส้น จากโคนจรดปลายใบ เส้นแขนงใบมีข้างละ 1 เส้น ออกจากโคน เรียงโค้งจรดกันเป็นเส้นขอบ
ใบ ก้านใบยาวได้ประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุกซ้อน (แต่ส่วนมากจะออกเดี่ยว) โดยจะออกตามซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง ก้าน 
ช่อยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบดอกเป็นสีม่วงแกมชมพู หรือสีชมพู
อมขาว ดอกแก่เป็นสีขาว มี 5 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับเกือบกลม ยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 3-4 เซนติเมตร ฐานรองดอกเป็นรูปถ้วย รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ ส้าหรับกลีบเลี้ยงที่
โคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายแยกออกเป็น 5 แฉก ปลายกลีบมน ติดทน 
กลีบยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร สองกลีบในยาวกว่ากลีบด้านนอกเล็กน้อย ดอกมีเกสรเพศผู้จ้านวนมาก ก้านชูอับ

https://medthai.com/tag/MYRTACEAE/


เรณูเป็นสีแดง ขนาดยาวประมาณ 0.7-1 เซนติเมตร อับเรณูปลายมีต่อมขนาดเล็ก ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ประมาณ 
1-1.5 เซนติเมตร ออกดอกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 

ผลเป็นผลสดสีเขียวด้าน ๆ ลักษณะเป็นรูปกลมแกมรีหรือเกือบกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-
1.5 เซนติเมตร มีขนสั้น ๆ หนานุ่มสีเทาขึ้นปกคลุม กลีบเลี้ยงติดทน เมื่อแก่ผลจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้้าถึงด้า เนื้อผล
สุกเป็นสีม่วง นุ่ม มีรสหวาน ภายในผลมีเมล็ดมาก ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไตสีน้้าตาล มีขนาดกว้างประมาณ 2 
มิลลิเมตร และยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร มีปุ่มกระจาย จะติดผลในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

สรรพคุณของโทะ 

 ต้ารายาไทยจะใช้ทั้งต้นน้ามาต้มกับน้้าดื่มเป็นยาบ้ารุงโลหิต (ท้ังต้น) 
 ผลใช้เป็นยารักษาโรคโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ในมาเลเซียจะใช้เป็นยารักษาโรคบิด ท้องร่วง ท้องเสีย และ

ปวดท้อง (ผล) 
 ในประเทศมาเลเซียจะใช้รากและใบโทะ เป็นยาต้มรักษาอาการท้องเสีย แก้อาการแสบยอดอกจากกรดไหล

ย้อน แก้ท้องร่วงและปวดท้อง และใช้หลังสตรีคลอดบุตร (รากและใบ) 
 ในประเทศจีนจะใช้รากและใบโทะเป็นยารักษาอาการกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันและเร้ือรัง ใช้เป็นยา

แก้อาการอาหารไม่ย่อย และตับอักเสบ (รากและใบ) 
 ในประเทศจีนและฮ่องกงจะใช้รากโทะเป็นยารักษาเลือดออกจากมดลูกในหญิงหลังคลอด (ราก) 
 ใบใช้ต้าแปะฝี ยาต้มจากใบใช้ท้าความสะอาดแผล เพ่ือฆ่าเชื้อโรค [1] ส่วนในอินโดนีเซียจะน้าใบมาต้าให้

ละเอียด ใช้เป็นยาพอกรักษาแผล (ใบ) 
 ที่ประเทศจีนและมาเลเซียจะใช้ราก น้ามาต้มกินเป็นยารักษาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดข้อ และรักษาการ

ติดเชื้อที่ผิวหนังหรือผิวหนังพุพอง (ราก)  
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            จ าปา  

 

ชื่อ            จ้าปา  
ชื่ออ่ืนๆ       จ้าปาเขา จ้าปาทอง (นครศรีฯ), จ้าปาป่า  
               (สุราษฎร์ธานี), จุมปา จุ๋มป๋า (ภาคเหนือ), จ้าปากอ     
                (มลายู-ภาคใต้), มณฑาดอย 
ชื่อสามัญ :   Champaca, Champak, Orange chempaka,  
                Golden champa, Sonchampa 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 
ชื่อพ้อง       Michelia champaca L.)  
ชื่อวงศ์ (MAGNOLIACEAE) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์          

มีถ่ินก้าเนิดทางตอนใต้ของจีน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ ล้าต้นตรง มีความสูงประมาณ 15-30 เมตร ลักษณะเป็นทรงพุ่มโปร่งเป็นรูปกรวยคว้่า ค่อนข้างโปร่ง แตกกิ่ง
จ้านวนมากที่ยอด ที่เปลือกมีสีเทาอมขาวและมีกลิ่นฉุน โดยต้นจ้าปาจะขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การทาบกิ่ง 
และการตอนกิ่ง 

ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบใหญ่สีเขียวเป็นมัน ลักษณะคล้ายรูปรีแกมขอบขนาน กว้างประมาณ 4-10 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 10-25 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบแหลม เนื้อใบบาง ใบอ่อนจะมีขน ส่วนใบแก่จะเกลี้ยง ใบมี
เส้นใบประมาณ 16-20 คู่ และก้านใบยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร โคนก้านใบป่อง 

ผล จะออกเป็นกลุ่ม มีความยาวประมาณ 6-9 เซนติเมตร ผลย่อยค่อนข้างกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
1 เซนติเมตร สามารถติดผลได้ดี มีเมล็ดหลายเมล็ด มีสีด้า เมล็ดค่อนข้างกลม เปลือกหุ้มเมล็ดสีแดงแสด มีขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

           
                       เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 
 

https://medthai.com/tag/MAGNOLIACEAE/


 

               สักทอง 
   
 

ชื่อ         สักทอง 
ชื่ออ่ืนๆ   เซบ่ายี้, ปีฮือ, ปายี้, เป้อย ี
ชื่อสามัญ :   - 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Tectona grandis L.f. 
ชื่อพ้อง :  -  
ชื่อวงศ์ :  LABIATAE  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
            ไม้ต้นขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ล้าต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ สีเทา โคนเป็นพูพอน
ต่้าๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวล้าต้น ขึ้นเป็นหมู่ใน
ป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลางและภาคตะวันตก มีอยู่บ้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สักมักจะ
ได้รับความเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง เนื่องจากว่ามันมีลักษณะพิเศษที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานกว่าไม้
เนื้อแข็งหลายๆชนิด 

ล้าต้น - เป็นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนต่้าๆ เปลือกหนาประมาณ 0.3-1.7 
เซนติเมตร เนื้อไม้มีสีเหลืองทองถึงน้้าตาลแก่ เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ 

ใบ - เป็นใบเดี่ยวใหญ่มาก ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ปลายใบแหลมโคนมน ยาว 25-30 เซนติเมตร กว้างเกือบเท่ายาว ใบ
ของต้นอ่อนจะใหญ่กว่านี้มาก ผิวใบมีขนสากคายสีเขียวเข้ม ขยี้ใบสดจะมีสีแดงเหมือนเลือด 

ดอก - มีขนาดเล็ก สีขาวนวลออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกและเป็นผลในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 

ผล - เป็นผลแห้งค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแข็ง ภายในมี 1-3 เมล็ด 

ประโยชน์ 

ไม้สักทองเป็นไม้โตเร็วปานกลางและเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีลักษณะพิเศษกว่าไม้ชนิดอ่ืน โดยเฉพาะเนื้อไม้ มอด 
ปลวก และแมลง ไม่ท้าอันตราย เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ลวดลายสวยงาม เลื่อยไสกบตบแต่งง่าย จึงนิยมใช้ท้าบ้านเรือน
ที่ต้องการความสวยงาม ในสมัยโบราณไม้สักทองหาง่าย ราคาไม่แพง การสร้างบ้านเรือน ใช้ไม้สักทองท้าเสาเรือน
ด้วย เพราะมีความทนทาน สามารถอยู่ในดินได้เป็นเวลานานๆ ปัจจุบันไม้สักทองหายากและมีราคาแพง จึงต้องใช้ไม้
สักทองอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยน้าไม้สักทองมาเข้าเคร่ืองฝานเป็นแผ่นบางๆ เพ่ือท้าเป็นไม้อัดแทนการใช้ไม้สัก
ทั้งแผ่น นอกจากนี้ ยังน้าไม้ขนาดเล็ก เศษไม้ ปลายไม้ มาใช้ท้าเฟอร์นิเจอร์ แกะสลัก ปาร์เก ้โมเสค วงกบ กรอบและ
บานประตูหน้าต่าง อย่างไรก็ตามในขณะที่ไม้สักทองในป่าธรรมชาติ ก้าลังจะหมดไป รัฐบาลก็มีนโยบาย ส่งเสริมให้



เอกชนปลูกไม้สักทองจากสวนป่าที่ปลูกขึ้นมาใช้แทนกันได้ แม้ว่า ไม้สักที่ปลูกจะมีลวดลายไม่สวยงามเหมือนไม้สัก
ทองในป่าธรรมชาติ แต่ก็มีความแข็งแรงทนทานเหมือนกัน 

สภาพพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกต้นสัก 

ต้นสักเจริญเติบโต และให้คุณภาพของเนื้อไม้ดี ต้องการสภาพพ้ืนที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเล 200-1,000 

เมตร ดินควรเป็นดินร่วนปนทรายที่ก้าเนิดมาจากหินปูน เนื่องจากมีธาตุแคลเซียมสูงเป็นที่ต้องการของต้นสัก หน้าดิน

ลึกระบายน้้าได้ดี มีฝนเฉลี่ย 1,250-2,500 มิลลิเมตร ต่อปี ต้องการแสงจ้าและอุณหภูมิระหว่าง 13-40 องศาเซลเซียส 

ต้นสักจะให้ผลดียิ่งขึ้นถ้าปลูกในพ้ืนที่มีความลาดเอียง 15 เปอร์เซ็นต์ 
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                 พุดซ้อน 
   
 

ชื่อสมุนไพร  พุดซ้อน 
ชื่ออ่ืนๆ   พุดจีน พุดใหญ่ อินถะหวา และเค็ดถวา 
ชื่อสามัญ :   Duea ching 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Gardenia augusta (L.) Merr. 
ชื่อพ้อง :  -  
ชื่อวงศ์ :  Rubiaceae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
พุดซ้อนเป็นต้นไม้ที่มีความเป็นมงคลเหมือนกันกับพุด ว่ากันว่าถ้าหากปลูกติดไว้ที่บ้าน จะช่วยให้มีความ

เจริญ มั่นคง เนื่องจากค้าว่า พุด หมายถึง ความสมบูรณ์ แข็งแรง ยิ่งไปกว่านั้นยังสื่อถึงความบริสุทธ์ิ เนื่องจากดอกพุด
ซ้อนมีสีขาวสะอาดและบานใหญ่ โดยเคล็ดมงคลเกี่ยวกับต้นพุดหรือพุดซ้อน แนะน้าให้ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ที่ส้าคัญควรปลูกในวันเสาร์และให้ผู้ชายเป็นคนปลูก 

พุดซ้อนเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ทรงกลมหนาทึบ ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 1-3 เมตร ล้าต้นเรียว เปลือกเรียบ ผิวสี
น้้าตาล แตกกิ่งก้านมาก ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายใบเรียว โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนดอก
ออกตามซอกใบตลอดทั้งปี สีขาวสะอาด กลิ่นหอมแรงตอนเย็นถึงเช้า ปลายดอกแยกซ้อนกันหลายชั้น มีผลสด รูปไข่ 
มีเมล็ดจ้านวนมาก 

 
ประโยชน์ 

เพราะพุดซ้อนมีดอกสวยงามและกลิ่นหอมแรง ดังนั้นผู้คนจึงนิยมปลูกประดับบ้าน ประดับสวน ทั้งยังน้าดอก
ไปร้อยพวงมาลัยไหว้พระและปักแจกันไหว้พระอีกด้วย ส่วนสรรพคุณใช้ได้เกือบทั้งล้าต้น รากสามารถแก้ไข้ได้ เปลือก
สามารถแก้บิดได้ ใบสามารถแก้อาการปวดหัวหรือเคล็ดขัดยอกได้ ดอกสามารถท้าน้้ามันหอมระเหยหรือทาแก้โรค
ผิวหนังได้ ผลสามารถขับปัสสาวะและพยาธิได้ ส่วนเมล็ดสามารถท้าเป็นสีแต่งอาหารได้ 
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              ลิ้นมังกรเขียว 
   
 

ชื่อ         ลิ้นมังกรเขียว 
ชื่ออ่ืนๆ   ลิ้นแม่ยาย 
ชื่อสามัญ :   Snake plant, Mother-in-low’s tongue  
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Sansevieria trifasciata Prain  
ชื่อพ้อง :  - 
ชื่อวงศ์ :  ASPARAGACEAE  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
             เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีหลากหลายสายพันธ์ุ เช่น ลิ้นมังกรขอบเหลืองใบยาว ลิ้นมังกรขอบเหลืองใบสั้น ลิ้น
มังกรลายด่าง ลิ้นมังกรใบกลม ลิ้นมังกรใบจุด ลิ้นมังกรครีบปลาวาฬด่าง เป็นต้น แต่มีลักษณะเด่นที่ใบเรียวยาวคล้าย
หอก มีทั้งชนิดใบสั้นและใบยาว ส่วนปลายใบมีทั้งแบบปลายใบแหลมมีหนาม ปลายใบแหลมไม่มีหนาม และปลายใบ
มน นิยมขยายพันธ์ุด้วยการแยกกอและตัดช้าใบ  
ฟอกอากาศได้ 
          ช่วยฟอกอากาศและสามารถกรองสารพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าวางไว้ในห้องนอนจะปล่อยออกซิเจนในเวลา
กลางคืน ช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นขณะนอนหลับ 
แข็งแรงทนทาน 
          ทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง สามารถปลูกในพ้ืนที่ที่แดดแรงจัดได้ หรือปลูกในที่ร่มก็ได้ แต่ต้องได้รับแสง
เพียงพอ ไม่ค่อยพบโรคและแมลงรบกวน 
เลี้ยงง่าย ดูแลง่าย 
          ปลูกในกระถางแล้วตั้งไว้ในห้องแอร์ ก็ได้ หรือปลูกบนดินกลางแจ้งได้ โดยเน้นดินร่วนโปร่ง รดน้้าแค่วันเว้น
วัน หรือ 3 วันคร้ัง ให้ดินพอชุ่มชื้น อย่าให้ถึงข้ันแฉะ 
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        พลับพลา 
   
 

ชื่อ         พลับพลา 
ชื่ออ่ืนๆ   พลาขาว (ชุมพร), พลาลาย (ตรัง), พลา  
            (ยะลา,ปัตตานี, ระนอง) 
ชื่อสามัญ :   - 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Microcos tomentosa Sm.  
ชื่อพ้อง :  Grewia paniculata Roxb. ex DC. 
ชื่อวงศ์ :  (MALVACEAE) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

            จัดเป็นไม้ยืนต้นหรือเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 15 ต้น ล้าต้นตั้งตรง เปลือกล้าต้น
เป็นสีเทาและแตกล่อนเป็นสะเก็ดบาง ๆ เปลือกด้านในเป็นสีชมพูและมีเส้นใยเรียงตัวเป็นชั้น ที่ก่ิงอ่อนและก้านใบจะ
มีขนลักษณะเป็นรูปดาวอยู่หนาแน่น โดยต้นพลับพลามักจะขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าผลัดใบผสม และป่า
ดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 50-300 เมตร บ้างก็ว่า 100-600 เมตร มีเขตการกระจายพันธ์ุใน
อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม ไทย ลาว พม่า มาเลเซีย กัมพูชา จีน ไปจนถึงอินโดนีเซียและฟิลิปปิน 

ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกมรูปขอบขนาน หรือเป็นรูปวงรีแกมรูปไข่กลับ หรือ
เป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ โคนใบสอบมนหรือกลม ส่วนปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อยและไม่
เป็นระเบียบที่ปลายใบส่วนกลางและโคนใบ ขอบเรียบ ปลายใบมีติ่งแหลมสั้น ๆ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-10 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 6.5-19 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างเป็นสีเขียวหม่น แผ่นใบมี
ลักษณะคล้ายกระดาษถึงกึ่งหนาคล้ายกับแผ่นหนัง และมีขนรูปดาวขึ้นอยู่ทั้งสองด้าน โดยด้านล่างจะมีขนขึ้น
หนาแน่นกว่า และใบมีเส้นแขนงใบอยู่ข้างละประมาณ 4-9 เส้น มี 3 เส้นออกจากโคนใบ โดยเส้นใบย่อยจะคล้ายกับ
ขั้นบันได มองเห็นได้ชัดเจนที่ด้านล่าง ส่วนก้านใบมีความยาวประมาณ 6-12 มิลลิเมตรและมีขนข้ึนหนาแน่น 

ดอกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง มีความยาวประมาณ 3-15 เซนติเมตร ลักษณะของ
ดอกตูมกลม มีดอกย่อยจ้านวนมาก กลีบดอกเป็นสีเหลือง ส่วนก้านและแกนช่อดอกมีขนอยู่หนาแน่น ส่วนใบประดับ
เป็นรูปแถบหรือเป็นรูปใบหอก มีความยาวได้ถึง 1 เซนติเมตรและมีขนอยู่หนาแน่น ส่วนก้านดอกมีความยาวประมาณ 
3-15 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงมี 5 กลีบแยกออกจากกันเป็นอิสระ 
ลักษณะคล้ายรูปช้อน มีความกว้างประมาณ 2 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 6-7 มิลลิเมตร และมีขนอยู่ทั้งสองด้าน 
ส่วนกลีบดอกมี 5 กลีบแยกออกจากกันเป็นอิสระ ลักษณะเป็นรูปไข่แกมรูปใบหอก มีความกว้างประมาณ 0.5-1.5 
มิลลิเมตรและยาวประมาณ 1.5-3 มิลลิเมตร และมีขนสั้น ๆ อยู่ทั้งสองด้าน ที่โคนกลีบด้านในมีต่อมลักษณะเป็นรูปรี 
ดอกมีเกสรตัวผู้จ้านวนมาก ก้านชูอับเรณู โคนมีขน ปลายเกลี้ยง ส่วนรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ ลักษณะเป็นรูปวงกลม 
กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขนอยู่หนาแน่นมี 2-4 ช่อง โดยในแต่ละช่องมีออวุลอยู่ 2 
เม็ด โดยจะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 
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ผลเป็นรูปทรงกลมแกมรูปไข่กลับ ผลมีขนาดกว้างประมาณ 0.6-1 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1-1.2 
เซนติเมตร ผลผนังชั้นในแข็ง ผนังของผลลักษณะคล้ายแผ่นหนัง มีขน ผลเมื่อแก่เป็นสีเขียว ส่วนผลสุกเป็นสีม่วงด้า 
ภายในผลมีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด โดยจะออกผลในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนตุลาคม 

สรรพคุณของพลับพลา 

1. แก่นช่วยแก้หืด ด้วยการใช้แก่นพลับพลาผสมกับแก่นโมกหลวง แก่นจ้าปา ล้าต้นก้าแพงเจ็ดชั้น ล้าต้นสบู่ขาว 
ล้าต้นพลองเหมือด และล้าต้นค้ารอก น้ามาต้มกับน้้าดื่มจะช่วยแก้หืดได้ หรือจะใช้เนื้อไม้หรือแก่นน้ามาต้ม
กับน้้าดื่มเลยก็แก้หืดได้เช่นกัน (แก่น, เนื้อไม้) 

2. เปลือกใช้ผสมปรุงเป็นยาบ้ารุงโลหิตสตรี (เปลือก) 
3. ช่วยกระจายโลหิต (ผลแก่) 
4. ล้าต้นใช้เป็นยาประกอบรักษาโรคล้าไส้ (ล้าต้น) 
5. ผลแก่มีรสเปร้ียวใช้รับประทานเป็นยาระบาย (ผลแก่) 
6. เปลือกต้นใช้ท้าลายพิษของต้นยางน่องได้ (เปลือก) 

 

 
 

 
                                                  เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 



 
 

                             เตยหอม 

 

ชื่อ  เตยหอม 
ชื่ออ่ืนๆ   เตย 
ชื่อสามัญ :   Pandan leaves 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Pandanus amaryllifolius Roxb. 
ชื่อวงศ์ :  (PANDANACEAE) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
จัดเป็นไม้ยืนต้นพุ่มเล็ก ขึ้นเป็นกอ มีใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวจนถึงยอดใบ ลักษณะของใบ

เป็นทางยาว สีเขียวเป็นมัน ใบค่อนข้างแข็ง มีขอบใบเรียบ เราสามารถน้าใบเตยมาใช้ได้ทั้งใบสดและใบแห้ง ในใบเตย
จะมีกลิ่นหอมของน้้ามันหอมระเหย (Fragrant screw pine) โดยกลิ่นหอมของใบเตยนั้นมากจากสารเคมีที่ชื่อว่า 2-
acetyl-1-pyrroline ซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกันกับที่ได้ใน ข้าวหอมมะลิ ขนมปังขาว และดอกชมนาด 

ใบเตยเป็นพืชที่คนไทยทุกคนต่างก็รู้จักกันดี เนื่องจากมีการน้ามาใช้กันอย่างหลากหลายตั้งแต่สมัยโบราณ
แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้ามาปรุงแต่งอาหารอย่างขนมไทยให้มีกลิ่นหอม อร่อย และยังให้สีสันน่ารับประทานอีก
ด้วย 

ประโยชน์ของใบเตย 

1. ช่วยบ้ารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น และช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ (น้้าใบเตย) 
2. การดื่มน้้าใบเตยจะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดี เพราะใบเตยมีกลิ่นหอมเย็น ดื่มแล้วจึงรู้สึกสดชื่น 

ผ่อนคลาย 
3. รสหวานเย็นของใบเตยช่วยชูก้าลังได้ 
4. การดื่มน้้าใบเตยช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่างกายได้ 
5. ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 
6. ผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟนั้น การรับประทานอาหารที่ปรุงจากใบเตยจะช่วยท้าให้รู้สึกเย็นสบายสดชื่นได้ 
7. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดับน้้าตาลในเลือด ซึ่งตามต้ารับยาไทยได้มีการน้าใบเตยหอม 32 ใบ, 

ใบของต้นสัก 9 ใบ น้ามาห่ันตากแดด แล้วน้ามาชงเป็นชาดื่มอย่างน้อย 1 เดือน หรือจะใช้รากประมาณ 1 ก้า
มือน้ามาต้มกับน้้าดื่มเช้าเย็นก็ได้เหมือนกัน (ใบ, ราก) 

8. ช่วยลดความดันโลหิต (สารสกัดน้้าจากใบเตย) 
9. ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด 
10. ช่วยบรรเทาอาการอาการและดับพิษไข้ได้ 

11. ช่วยดับพิษร้อนภายในได้เป็นอย่างดี 
12. ใช้รักษาโรคหืด (ใบ) 
13. ใช้เป็นยาแก้กระษัย (ต้น, ราก) 
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14. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะด้วยการใช้ต้น 1 ต้น หรือจะใช้รากคร่ึงก้ามือก็ได้ น้ามาต้มกับน้้าดื่ม (ราก, ต้น) 
15. ใช้รักษาโรคหัดได้ 
16. ใบเตยสดน้ามาต้าใช้พอกรักษาโรคผิวหนังได้ 
17. มีการน้าใบเตยมาใช้แต่งกลิ่นอาหารอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นของหวานต่าง ๆ อย่างเช่น ขนมลอดช่อง 

ขนมชั้น รวมไปถึงเค้กและสลัด เป็นต้น 
18. มีการน้าใบเตยมาทุบพอแตก น้าไปใส่ก้นลังถึงส้าหรับนึ่งขนม จะท้าให้ขนมที่สุกแล้วมีกลิ่นหอมน่า

รับประทานมาก 
19. ใช้ใบเตยรองก้นหวดส้าหรับนึ่งข้าวเหนียว เมื่อข้าวสุกแล้วจะท้าให้มีกลิ่นหอมมาก 
20. สีเขียวของใบเตยเป็นสีของคลอโรฟิลล์ สามารถน้ามาใช้แต่งสีขนมได้ 
21. ใช้ใบเตยสดใส่ลงไปในน้้ามันที่ใช้แล้ว ตั้งไฟให้ร้อนแล้วค่อยตักใบเตยขึ้น จะท้าให้น้้ามันไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ท้า

ให้น้้ามันที่ใช้ทอดมีกลิ่นเหมือนน้้ามันใหม่ 
22. ประโยชน์ของใบเตยกับการน้ามาใช้ท้าเป็นทรีตเมนต์สูตรบ้ารุงผิวหน้า ด้วยการใช้ใบเตยล้างสะอาด ห่ันเป็น

ชิ้นเล็ก ๆ น้ามาปั่นรวมกับน้้าสะอาดจนละเอียด จะได้ครีมข้นเหนียวแล้วน้ามาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 20 
นาท ี
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                              กะพ้อ  
 
ชื่อ  กะพ้อ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Licuala paludosa Griff. 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาล์มล้าต้นเตี้ย สูง 1-3 ม. ล้าต้นแตกหน่อเป็นกอ ใบมีลักษณะคล้ายฝ่ามือ เรียงเวียนสลับ รูปกลม ก้าน
ใบรูปสามเหลี่ยม มีหนามแหลมสีด้า ใบประกอบด้วยกลุ่มใบย่อย 6-9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีใบย่อย 3-4 ใบ ใบย่อยรูปแถบ 
ปลายเบี้ยว และเว้าเป็นหางปลา โคนสอบ ออกเป็นกลุ่มชิดกันที่ปลายก้านใบ โคนก้านใบมีเส้นใยประสานกันหุ้ม
หนาแน่น กาบใบเล็กเป็นหลอดสีเขียว ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงสั้น แยกแขนงเป็นช่อเชิงลด 5-7 ช่อ ห้อยลง ดอกไม่
มีก้าน กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปถ้วย เมื่อดอกเจริญขึ้นกลีบเลี้ยงจะฉีกออกทางด้านข้าง กลีบดอกรูปคนโท โคนติดกัน 
ปลายแยกเป็น 3 แฉก เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดกันเป็นวงรอบกลีบดอก เกสรเพศเมียเล็ก รังไข่ตอนบนตัดแบน ผลกลม 
แก่จัดสีส้ม เนื้อบาง เมล็ดกลม 

ประโยชน์ 

ยอดอ่อนต้มจ้ิมน้้าพริก ใบที่เป็นยอดอ่อนใช้ห่อข้าวเหนียวต้มจนสุกเป็น "ต้ม" ใช้เป็นขนมเดือนสิบ ก้านใบ 
เอาหนามออกผ่าเป็นตอกใช้มัดข้าวกล้าทนทานดีนัก ปัจจุบันนิยมน้ามาจัดเป็นไม้ประดับให้สวยงามด้วย 
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           โคลงเครง  
 
ชื่อ         โครงเครง 
ชื่ออ่ืนๆ    โคลงเคลงขี้นก โคลงเคลงขี้หมา (ตราด), มายะ (ชอง-ตราด),  
อ้า อ้าหลวง (ภาคเหนือ), เบร์ มะเหร มังเคร่ มังเร้ สาเร ส้าเร (ภาคใต้),  
ซิซะโพ๊ะ (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี), ตาลาเด๊าะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน),  
กะดูดุ กาดูโด๊ะ (มลายู-ปัตตานี), เหม ่
ชื่อสามัญ :   Malabar gooseberry 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Melastoma malabathricum L.  
ชื่อวงศ์ :  (MELASTOMATACEAE) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
                  มีถ่ินก้าเนิดในประเทศไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย[6] โดยจัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ล้า
ต้นและกิ่งก้านเป็นสีน้้าตาลแดง กิ่งเป็นเหลี่ยม ทุกส่วนของล้าต้นมีขนละเอียดสีน้้าตาลอ่อนปกคลุม ขยายพันธ์ุด้วย
วิธีการใช้เมล็ดและวิธีการแยกกอ กระจายพันธ์ุด้วยเมล็ด สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ โดยพันธ์ุไม้ในสกุลนี้ ใน
เมืองไทยมีอยู่ประมาณ 10 กว่าชนิด แต่ส้าหรับชนิดนี้จะพบขึ้นได้ตามท่ีลุ่ม ในพื้นราบที่ชุ่มชื้น ขอบป่าพรุ ตลอดจนถึง
บนภูเขาสูงทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
                  ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ และสลับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอก ปลายใบ
และโคนใบแหลม มีขนาดกว้างประมาณ 1.7-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4-14 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างแข็ง ผิว
ใบมีเล็ดเล็กแหลม มีเส้นใบออกจากโคนใบไปจรดกันที่ปลายใบประมาณ 3-5 เส้น ส่วนเส้นใบย่อยเรียงแบบขั้นบันได
และไม่มีหูใบ 
                ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อละประมาณ 3-5 ดอก ดอกเมื่อบานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 4-5 เซนติเมตร ดอกเป็นสีม่วงอมสีชมพู โดยทั่วไปดอกจะมีกลีบดอก 5 กลีบ หรือมีกลีบ 4 กลีบ หรือ 6 
กลีบก็มี ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี 5 กลีบ มีถ้วยรองดอกปกคลุมด้วยเกล็ดแบนเรียบ ดอกเป็นช่อแบบสมบูรณ์เพศ ดอกมี
เกสรเพศผู้สีเหลือง 10 ก้านเรียงเป็นวง 2 วง และมีรยางค์สีม่วงโค้งงอ ส่วนรังไข่อยู่ใต้วงกลีบ สามารถออกดอกได้
ตลอดทั้งปี แต่จะมีมากในช่วงฤดูฝน 
                ผลมีลักษณะคล้ายลูกข่าง มีขนาดกว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 0.8-1 เซนติเมตร 
และมีขนปกคลุม เนื้อในผลเป็นสีแดงอมสีม่วง ผลเมื่อแก่เปลือกผลจะแห้งแล้วแตกออกตามขวาง ผลมีความยาว
ประมาณ 0.5-1.2 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจ้านวนมาก หรือผลมีเนื้อนุ่มอยู่หลายเมล็ด 
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          ทุเรียนเทศ 
 
ชื่อ  ทุเรียนเทศ 
ชื่ออ่ืนๆ    ทุเรียนแขก (ภาคกลาง) , มะทุเรียน (ภาคเหนือ) ,  
หมากเชียดหลบ , หมากพิลด (ภาคอีสาน) , ทุเรียนน้้า (ภาคใต้) , 
ทุเรียนนก , ทุเรียนเบา , ทุเรียนรอปา ,รอปา 
ชื่อสามัญ :  Soursop, Prickly custard apple 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Annona muricata Linn. 
ชื่อวงศ์ :  ANNONACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ทุเรียนเทศเป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีถิ่นก้าเนิด อยู่ในแถบอเมริกากลาง และเป็นพืชพ้ืนเมืองของแถบนั้น ต่อมาได้เร่ิม
แพร่กระจายไปสู่พ้ืนที่เขตร้อนทั่วโลกราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในปัจจุบันสามารถเพาะปลูกได้ในเขตร้อนชื้นทั่ว
โลก  ส้าหรับในทวีปเอเชียมีการสันนิษฐานว่ามีการน้าเข้ามาในประเทศแถบเอเชียคร้ังแรกโดยชาวยุโรป และถูกน้าเข้า
มาแถบประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยชาวสเปน ในทวีปเอเซียพบได้ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ส้าหรับ
ประเทศไทยพบได้มากทางตอนใต้ของประเทศไทย 

ประโยชน์และสรรพคุณทุเรียนเทศ 
1. ท้าเป็นชาชงดื่มแก้อาการเครียด 
2. ช่วยลดอาการเจ็บปวดและลดการเกร็ง 
3. ช่วยท้าให้นอนหลับสบาย 
4. ใช้เป็นยาระงับประสาท 
5. ใช้รับประทานเพ่ือรักษาโรคบิด 
6. ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน 
7. ช่วยกระตุ้นน้้านมหลังคลอดบุตร 
8. ช่วยสมานแผลและห้ามเลือด 
9. ช่วยบ้ารุงหัวใจ 
10. ใช้รักษาโรคกระเพาะ 
11. ฆ่าพยาธิ แบคทีเรีย 
12. แก้โรคเบาหวาน  
13. แก้อาการท้องร่วง 
14. ใบใช้ดื่มเพ่ือให้คลอดบุตรง่าย 
15. แก้อาการท้องอืด ด้วยการน้ามาขยี้ผสมกับปูนแดงแล้วน้ามาทาบริเวณท้อ 
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